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f,XTRATO DE DECLAR,{ÇAO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: 3300 120 17

Contratadâ: COMPANHIA BRASILf, IRA DE DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 47.508.41 I 10436-37

Objeto: aquisição de equipamentos para adequação da infraestrutura para atendimento e suporte

aos Coffee Break do curso Auxiliar Administrativo do Programa de Aprendizagem oferecido
pelo SESCOOP/MS, sendo eles: 0l (um) REFRIGERADOR duas portas frost free, na cor
branca, capacidade refrigeragão mínima de 302 litros, capacidade total de armazenamento
mínimo de 400 litros, selo procel, classificação de consumo A, tipo portas reversíveis, sistema
degelo automático refrigerador, tensão alimentaçío 1101121, com no mínimo, prateleiras,
gavetâs para legumes, porta ovos, com forma de gelo, com controle de temperatura, com manual
de instruções. Garantia.mínima de 12 (doze) meses.
0l (um) FORNO ELETRICO, com capacidade mínima de 44 litros, porta com vidro
transparente, interior autolimpante, grade intema, tensão alimentação I l0/127, potência mínima
1700 watts, timer sonoro, luz intema.
0l (um) BATEDEIRA, capacidade mínima de 4 litros, com mínimo 5 velocidades e função
pulsar, potencia mínima 300 watts, com um par de batedores.
0l (um) LIQUIDIFICADOR, com no mínimo 05 velocidades; função pulsar / autoclean; com
capacidade útil entre I,5 e 2,5 litros; voltagem I lOV; potência do motor mínimo de 600W.
Garantia mínima de l2 meses. Fomecer manual em português.

Valor da Despesa: RS 2.818,05 (Dois mil oitocentos e dezoito reais e cinco centavos).

Fundametrto: Resolução n'850/2012 coNSELHo NACIoNAL do sESCoop art. 90 inciso I e art 60
inciso II alinea "a" em conformidade com a Resolução no 002/2013 do SESCOOp/MS.

Campo Grande, 05 de outubro de 2017
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Superintendente

Rua Ceará, 2215 Vila Célia - 79.022-390 Campo Grande/MS
Fone : 67 3 389-0200 fax: 67 3 389-022 I e-moil: sescoop@ocbms.org. br
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Contratânte: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.


